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List of abbreviations
AD  Alzheimer’s disease

ADAS-Cog Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive part

ADRDA A lzheimer’s Disease and Related Disorders Association

AIREN  Association Internationale pour la Recherche et    

  l’Enseignement en Neurosciences

ANOVA  Analysis of variance

APOE  Apolipoprotein E

ARWMC  Age-related white matter changes

BET  Brain exctraction tool

CADASIL Cerebral autosomal dominant arteriopathy with  

  subcortical infarcts and leukoencephalopathy

CI  Confidence interval

COWAT  Controlled oral word association test

CSF  Cerebro-spinal fluid

CT  Computed tomography

DLB  Dementia with Lewy bodies

DTI  Diffusion tensor imaging

EEG  Electro-encephalography

FLAIR  Fluid-attennuated inversion recovery

fMRI  Functional magnetic resonance imaging

FOV  Field of view

FTLD  Fronto-temporal lobar degeneration

GCA  Global cortical atrophy

HR  Hazard ratio

MCI  Mild cognitive impairment

MMSE  Mini mental status examination

MP-RAGE Magnetization-prepared rapid acquisition gradient echo

MRI  Magnetic resonance imaging

MTA  Medial temporal lobe atrophy

NBV  Normalized brain volume
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NINCDS  National Institute of Neurological and Communicative  

  Disorders and Stroke

NINDS  National Institute of Neurological Disorders and Stroke 

PBVC  Percentage brain volume change

PD  Proton density

PET  Positron emission tomography

ROI  Region of interest

SD  Standard deviation

SIENA  Structural image evaluation, using normalization, of atrophy

SIENAX  Structural image evaluation, using normalization,  

  of atrophy, cross-sectional

TE  Echo time

TI  Inversion time

TR  Repetition time

VaD  Vascular dementia

WMC  White matter changes

WMH  White matter hyperintensities
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